


2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตร

การพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน และระบบโลจิสติกส

เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุม

อาเซียน+6และ GMS

1 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

 - 0  - 0 2 953,000 1 624,000 1 624,000 4 2,201,000

4

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

รวม 5 ป

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนา

ดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต 

 การสาธารณสุข การศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1  แผนงานสาธารณสุข  - 0  - 0 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตร

การพัฒนาดานการบริหาร

จัดการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

1. แผนงานการเกษตร  - 0  - 0 1 70,000 1 70,000 1 70,000 3 210,000

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 4 1,053,000 3 724,000 3 724,000 10 2,501,000

5

ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ปป 2561 ป 2562

แบบ ผ.01



2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การวางแผนการสงเสริมการ

ลงทุน พาณิชยกรรม  

เกษตรกรรม  แหลงน้ํา และ

การทองเที่ยว

 - แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ  - 0  - 0 2 3,808,000   2 3,808,000    2 3,808,000    6 11,424,000     

รวม 0 0 0 0 2 3,808,000 2 3,808,000 2 3,808,000 6 11,424,000    

6

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

โครงการที่เกินศักยภาพองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

แบบ ผ.01



แผนงาน

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แผนงานรักษาความสงบภายใน  - 0  - 0 1 600,000  1 600,000  1 600,000 3 1,800,000  

รวมทั้งสิ้น 0 -            - -            1 600,000     1 600,000     1 600,000    3 1,800,000     

ป 2564 ป 2565

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

7

รวม 5 ป

บัญชีสรุปครุภัณฑ

ป 2561 ป 2562 ป 2563

แบบ ผ.01



แผนงาน

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แผนงานรักษาความสงบภายใน  - 0  -  - 1 1,560,000 1 1,560,000 1 1,560,000 3 4,680,000     

รวมทั้งสิ้น 0 -           0 -            1 1,560,000  1 1,560,000  1 1,560,000 3 4,680,000     

8

บัญชีสรุปครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

แบบ ผ.01



2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางเสริม

ไหลทางถนนภายใน

หมูบาน หมูที่ 5

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

เสริมไหลทางพรอม

วางทอคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

0.40 เมตร ยาว 

197.00 เมตร

- - 329,000  -  - รอยละของ

ประชาชน

ไดรับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

 และปลอดภัย

กองชาง

9

                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.      ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน การเปนศูนยกลางคมนาคม การทองเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุม
ประเทศ GMS และ ASEAN

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่จําเปนในเขตองคกรปกครอง       
   สวนทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

และบอพัก คอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 0.90 เมตร 

ยาว 1.00 เมตร 

จํานวน 18 บอ 

พรอมถมดินไหลทาง 

และปายโครงการ

ตามแบบที่ อบต. 

กําหนด จุดสาธิต

จําหนายและแสดง

สินคาชุมชน 

บานเมืองรวง หมูที่ 5

0 0 329,000 0 0

 -  - 1 1 1

งบประมาณ
10

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการกอสราง

อาคารอเนกประสงค 

องคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ

เพื่อใหมีสถานที่

สําหรับการจัด

กิจกรรมตาง ๆ 

ขององคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ

อาคารอเนกประสงค 

ขนาดกวาง 6.00 ม. 

ยาว 16.00 ม. สูง 

3.50 ม. องคการ

บริหารสวนตําบลแม

กรณ  หมูที่ 13

- - 624,000 624,000 624,000 อาคาร

อเนกประสงค

จํานวน 1 

หลัง

มีสถานที่

สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ 

ขององคการ

บริหารสวน

ตําบลแมกรณ

กองชาง

0 0 953,000 624,000 624,000

 -  - 2 1 1

งบประมาณ
11

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ.02



2.1  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการฝกอบรม

อาสาสมัครฉีดวัคซีนโรค

พิษสุนัขบา

1. เพื่อใหอาสาสมัครฉีด

วัคซีนโรคพิษสุนัขบาใน

ทองถิ่นไดรับความรูดาน

การฉีดวัคซีน

1. กลุม

อาสาสมัครฉีด

วัคซีนโรคพิษสุนัข

บาตําบลแมกรณ

 -  - 30,000 30,000 30,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับ

ผลประโยชน

1. กลุมเปาหมาย

ในทองถิ่น

สามารถฉีดวัคซีน

ไดอยางถูกตอง

สนง.ปลัด,

สํานักงาน

ปศุสัตว

อําเภอ

2. เพื่อใหอาสาสมัครฉีด

วัคซีนโรคพิษสุนัขบามี

ความระมัดระวังในการฉีด

วัคซีน

2. ประชาชนใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

2. 

กลุมเปานหมาย

ในทองถิ่นรูและ

ระมัดระวังในการ

ฉีดวัคซีน

เมือง

เชียงราย

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2565 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย  ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด  ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

                                                                     ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3. เพื่อไดนําความรูไป

ประยุกตใชกับการฉีดวัคซีน

3. สุนัขของ

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

ไดรับบริการฉีด

วัคซีนที่ถูกตอง

0 0 30,000 30,000 30,000

 -  - 1 1 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณ
13 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

 เจาฟามหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวรราช

ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน

รัฐสีมา

1. เพื่อให

ประชาชนเขาใจ

และเห็น

ความสําคัญของ

พันธุกรรมพืช    

2. เพื่อให

ประชาชนรวมคิด

 รวมปฏิบัติ จน

เกิดประโยชนแก

ประชาชนชาวไทย

เยาวชน นักเรียน กลุม

พัฒนาสตรี กลุมผูสูงอายุ 

ประชาชน ตําบลแมกรณ 

และกลุมตาง ๆ ในตําบล

แมกรณ

 -  - 70,000 70,000 70,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงคทุก

ประการ

1. ประชาชน

เขาใจและเห็น

ความสําคัญ

ของพันธุกรรม

พืช              

2. ประชาชน

รวมคิด รวม

ปฏิบัติ จนเกิด

ประโยชนแก

ประชาชนชาว

ไทย

สนง.ปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

คุณากรปยชาติสยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.)

 3. เพื่อให

ทองถิ่นมีระบบ

ขอมูลพันธุกรรม

พืช สื่อถึงกันได

ทั่วประเทศ        

 4. เพื่อดําเนิน

ตามแนวทางของ

กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

3. ดําเนินตาม

แนวทางของ

กรมสงเสริม

การปกครอง

ทองถิ่น

0 0 70,000 70,000 70,000

 -  - 1 1 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณ
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แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงแหลง

ทองเที่ยวหนองชางคต  

บานใหม  หมูที่ 8

เพื่อปรับปรุงภูมิ

ทัศนภายในแหลง

ทองเที่ยวใหมี

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว

หนองชางคต บานใหม 

หมูที่ 8 ดังนี้

ปริมาณ

นักทองเที่ยว

และเศรษฐกิจ

มิติดาน

สิ่งแวดลอม เกิด

จิตสํานึกใน

กองชาง/

สํานักงาน

ปลัด

ใหมีความ

สวยงามและเพิ่ม

จุดเดน และเปน

การบริการ

นักทองเที่ยว

1. โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณหนองชางคต บาน

ใหม หมูที่ 8 กวาง 4.00 

ม. ยาว 830.00 ม.

 -  - 1,869,000 1,869,000 1,869,000 ภายในตําบล การปกปองรักษา

ทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมใหคง

ความสมบูรณ

16

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลงน้ํา และการทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 2  การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

                                ที่ 3  การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2. งานติดตั้งระบบไฟฟา

แบบโซลาเซลล สูงไมนอย

กวา 4.00 ม. จํานวน 25

 ตน

 -  - 1,939,000 1,939,000 1,939,000

0 0 ####### ####### #######

 -  - 2 2 2รวมโครงการ
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งบประมาณ

รวมงบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ยานพาหนะและขนสง ปรับแตงรถตูเปนรถกูชีพกูภัย  -  -    600,000    600,000    600,000 สํานักงาน

ปลัดและ

งานปองกันฯ

0 0 600,000 600,000 600,000

 -  - 1 1 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

งบประมาณและที่มา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เครื่องอัดขยะไฮดรอลิค  

จํานวน 1 เครื่อง

 -  -   1,560,000   1,560,000   1,560,000 กองชาง ,

สํานักงาน

ปลัด งาน

พัฒนาชุมชน

0 0 1,560,000 1,560,000 1,560,000

 -  - 1 1 1

งบประมาณและที่มา

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่กรณ์
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บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.03
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